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Gemeenteraad van Ridderkerk 
Koningsplein 1 
Ridderkerk 
 
 
 
 
 

Zaltbommel, 23 november 2012 
 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht tot verkenning van de mogelijkheden binnen 
de Ridderkerkse gemeenteraad voor een zo breed en stabiel mogelijke steun voor een 
college. Hierbij doe ik u het verslag van mijn werkzaamheden toekomen. Met het 
uitbrengen hiervan beschouw ik mijn opdracht als voltooid. Ik ben uiteraard graag bereid 
om een en ander toe te lichten in uw raadsvergadering. 
 
Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop dat dit verslag bijdraagt aan een 
stabiel bestuur van uw mooie gemeente. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Miriam Nienhuis – van Doremaele
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Verslag van de verkenning naar de mogelijkheden binnen de Ridderkerkse gemeenteraad 
voor een zo breed en stabiel mogelijke steun voor een college 
 
 
 
Samenvatting 
Ridderkerk mist door het uiteenvallen van de fractie van Leefbaar Ridderkerk een stabiele 
bestuurlijke situatie. Dit omdat deze fractie samen met de fractie van de SGP ondertekenaar is 
van het Coalitieakkoord 2010-2014 Dienstbaar in vertrouwen en deze coalitie nu geen 
meerderheid meer heeft. Dit verslag geeft de (on-)mogelijkheden weer op weg naar een zo breed 
en stabiel mogelijke steun voor een college. Het bevat ook een advies voor de in mijn ogen 
meest haalbare optie. 
 
Alle (fractie-)voorzitters hebben in open gesprekken aangegeven hoe men tegen de situatie 
aankeek, welke opties men zag, welke overwegingen of voorkeuren men daar bij had en wat de 
eventuele randvoorwaarden of belemmeringen waren.  
 
De meningen over de haalbaarheid en wenselijkheid van de diverse opties lagen uiteen. Het 
grootste draagvlak bleek te bestaan voor de optie ‘verbrede coalitie’ (de huidige coalitie 
uitbreiden met één of meer partijen zodat er weer een meerderheid is).  
 
Als meest kansrijke invulling van deze optie acht ik een coalitie van Leefbaar Ridderkerk, SGP, 
D66/GroenLinks en de ChristenUnie. In een gezamenlijk gesprek met deze fractievoorzitters heb 
ik mij ervan vergewist dat deze optie kansrijk is, zowel op inhoudelijk, personeel als relationeel 
vlak. Ik adviseer dan ook te pogen deze coalitie te formeren.  
 
Opdracht 
De raad besluit op 16 oktober unaniem om - met het oog op de bestuurbaarheid van de 
gemeente – een verkenner aan te wijzen en de volgende opdracht te geven: 
 

- onderzoekt welke mogelijkheden er binnen de raad zijn voor een zo breed en stabiel 
mogelijke steun voor een college; 

- treedt daartoe in overleg met alle raadsfracties en de groep Koppes; 
- brengt daarover schriftelijk (openbaar) verslag uit aan de raad vóór 1 december a.s. 

 
Aanpak 
Ik ben de verkenning op 18 oktober gestart met een uitnodiging aan alle (fractie-)voorzitters, de 
burgemeester en de griffier voor een bilateraal gesprek. De gesprekken vonden plaats op 22 en 
27 oktober.  
Toen bleek dat een enkele gesprekspartner een tweede persoon had meegenomen heb ik die 
mogelijkheid aan iedereen gegeven. Nog één andere gesprekspartner heeft hier gebruik van 
gemaakt.  
Ik heb alle gesprekspartners verteld wat mijn beoogde werkwijze was. Iedereen stemde er mee in 
dat tijdens de verkenning geen mededelingen zouden worden gedaan en alleen zou worden 
teruggekoppeld aan de eigen fractie.  
 
Aan iedere (fractie-)voorzitter stelde ik de open vraag; hoe kijkt u aan tegen de huidige situatie? 
Vervolgens vroeg ik welke mogelijkheden men zag en hoe men tegen de haalbaarheid van de 
verschillende mogelijkheden aankeek. Daarbij werd door de gesprekspartners stil gestaan bij de 
inhoudelijke punten van verschil of overeenstemming en de thema’s die zij het meest belangrijk 
vonden. Ook de verhoudingen tussen partijen en personen en de balans tussen het algemeen 
belang en het partijbelang passeerden in een aantal gesprekken de revue.  
 
De burgemeester en de griffier heb ik gesproken om van hen te horen hoe zij betrokken wilden 
worden en om praktische (ondersteunings-)afspraken te maken.  
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De week na de eerste gespreksronde vond op 1 november de begrotingsraad plaats. Ik heb 
vervolgens met elke (fractie-)voorzitter telefonisch overleg gehad. Ik vroeg hen hoe men de 
begrotingsraad had ervaren en of dit nog nieuw licht had geworpen op hetgeen men tijdens de 
eerste gesprekronde had verteld.  
 
Na deze gespreksronde heb ik op 7 november de tussenbalans opgemaakt. De optie die ik het 
meest kansrijk acht heb ik vervolgens telefonisch afgetast bij de betrokken fractievoorzitters. Tot 
slot heb ik hen uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg op 14 november, om na te gaan of deze 
optie daadwerkelijk kansrijk is. 
 
Nadat ik mijzelf daarvan overtuigd had, heb ik op 15 november overleg gepleegd met de 
burgemeester en de griffier. Ik heb daarop besloten om alle (fractie-)voorzitters uit te nodigen 
voor een gesprek waarin ik mijn conclusie tot dan toe zou delen. Dit gesprek heeft op 22 
november plaatsgevonden. Het gesprek heeft geen nieuw licht geworpen op mijn advies.  
 
Beschouwing van de context 
De verkenning waar dit verslag het resultaat van is, heeft plaatsgevonden in een turbulente 
periode. De verkenningsopdracht kwam voort uit een intensief debat over de ontstane 
bestuurlijke situatie na de splitsing van de fractie van Leefbaar Ridderkerk. Ondertussen luidde 
het nieuwe landelijk regeerakkoord opmerkelijk snel en ingrijpend een nieuwe fase van landelijk 
besturen in. Het raadsdebat over de Ridderkerkse Programmabegroting 2013-2016 kwam daar 
direct achteraan. En dat alles op een moment dat er in bestuurlijk opzicht nog maar weinig tijd 
rest voordat de blik gericht wordt op de gemeenteverkiezingen in 2014.  
In bredere context van de opdracht spelen nog twee omstandigheden een rol; het feit dat de 
huidige coalitie het gevolg is van een lokale politieke ‘aardverschuiving’ in 2010 en het feit dat 
ook landelijk de verhoudingen tussen partijen drastisch zijn veranderd.  
 
In deze situatie lag de beste oplossing niet ‘voor het oprapen’. Nagenoeg elke (fractie-)voorzitter 
gaf aan geen eenduidige of in ieder geval geen eenvoudige oplossing te zien.  
 
Verkenning van opties 
In de eerste gesprekronde vroeg ik de (fractie-)voorzitters welke opties zij zagen. In totaal bracht 
dit alle opties op tafel die overwogen konden worden. In willekeurige volgorde som ik ze hierbij 
op: 

1. Huidige coalitie (minderheidscoalitie) met gedoogsteun door groep Koppes; groep 
Koppes zou in deze optie op ad hoc basis afwijkend kunnen stemmen.  

2. Huidige coalitie zonder officiële gedoogsteun; de huidige minderheidscoalitie zou verder 
gaan en per onderwerp een meerderheid moeten zien te verwerven. 

3. Huidige coalitie met officiële gedoogsteun; de huidige minderheidscoalitie zou doorgaan, 
waarbij ze vooraf voor de resterende periode zeker is van gelegenheidscoalities op de 
belangrijke onderwerpen die nog komen.  

4. Verbrede coalitie; de huidige coalitie zou worden uitgebreid met één of twee partijen 
waarmee weer een meerderheid zou ontstaan. Basis zou zijn een nieuw coalitieakkoord 
op hoofdlijnen voor de resterende periode.  

5. Nieuwe coalitie; er zou een nieuwe meerderheidscoalitie gevormd worden met een nieuw 
coalitieakkoord op hoofdlijnen voor de resterende periode. 

6. Een “zakenkabinet”; definities hiervan zijn ‘een kabinet van bewindspersonen wier doel is 
eerder de lopende zaken te behartigen dan om een bepaald politiek programma uit te 
voeren’ en ‘een kabinet dat het land uit de moeilijkheden moet halen. Het bestaat uit 
gespecialiseerde ministers die helemaal geen binding met politieke partijen hebben’. 
(bron: www.woorden.org). Zoals er in de verkenning over gesproken is, werd het gezien 
als een coalitie van alle partijen, met op verschillende onderdelen verschillende coalities, 
met wethouders die boven de partijen staan (deels van buiten; zonder Ridderkerks 
politiek verleden). 
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Verkenning van mogelijkheden  
In de verkenning van mogelijkheden werd in de eerste gespreksronde door een aantal  
(fractie-)voorzitters aangegeven welke van de door hen genoemde opties hun voorkeur had. 
Anderen hadden geen voorkeursoptie maar gaven bij verschillende opties hun inschatting van 
haalbaarheid en stabiliteit.  

1. De optie huidige coalitie met gedoogsteun door de groep Koppes werd alleen door de 
groep Koppes als meest wenselijk gezien. Andere fractievoorzitters noemden dit niet als 
(aparte) optie (D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie) of vonden deze optie te weinig 
stabiel (PvdA, Leefbaar Ridderkerk, SGP, VVD).  

2. De optie huidige coalitie zonder officiële gedoogsteun werd – onder voorwaarden – door 
(alleen) de PvdA als meest realistisch gezien. Door de fractievoorzitters van 
D66/GroenLinks en CDA werd weliswaar aangegeven dat deze optie de oppositiepartijen 
meer kansen op invloed zou bieden, tegelijkertijd gaven D66/GroenLinks, VVD en 
ChristenUnie aan dat dit vanuit het oogpunt van bestuurlijke stabiliteit geen 
voorkeursoptie van hen was.  

3. De optie huidige coalitie met officiële gedoogsteun werd als mogelijke optie genoemd 
door de SGP. Zij stelde dat een minderheidscoalitie wat hen betreft alleen zou kunnen 
als vooraf helder is op welke punten de oppositie de coalitie wel of niet zal steunen. Deze 
optie had echter niet hun voorkeur. Het CDA gaf aan een minderheidscoalitie te willen 
steunen op die onderwerpen waar hij het mee eens is maar niet te kiezen voor officiële 
gedoogsteun.  

4. De optie verbrede coalitie werd door iedereen behalve groep Koppes als optie genoemd. 
Groep Koppes heeft zich over deze optie niet uitgelaten omdat hij uitsluitend koos voor 
optie 1. Een aantal fractievoorzitters had de voorkeur voor deze optie (Leefbaar 
Ridderkerk, SGP, ChristenUnie, D66/GroenLinks). Voor CDA, PvdA en VVD was het één 
van de opties. De PvdA had echter twijfels bij de meerwaarde van deze optie, gezien de 
weinige tijd die rest tot de verkiezingen.   

5. De optie nieuwe coalitie had niemands voorkeur. Deze optie werd algemeen als weinig 
kansrijk of niet realistisch gezien. Enkele voorzitters noemden tevens nadelen als het 
gebrek aan bestuurlijke stabiliteit (PvdA en CDA) en het kostenaspect door 
wachtgeldverplichtingen (CDA).  

6. De optie ‘zakenkabinet’ werd genoemd door en had de voorkeur van de VVD. Andere 
(fractie-)voorzitters noemden deze optie niet expliciet.  

 
 
Het effect van de begrotingsraad 
De begrotingsraad was de eerste raadsvergadering na het debat over de ontstane bestuurlijke 
situatie. Na de begrotingsraad heb ik alle (fractie-)voorzitters gebeld met de vraag hoe zij de 
begrotingsraad hadden ervaren en of dit nog wijzigingen in hun mening over de opties met zich 
meebracht.  
Algemeen werd de sfeer tijdens de begrotingsraad als positief beoordeeld. Het debat bracht 
echter geen nieuwe standpunten voor de bestuurlijke situatie met zich mee. De  
(fractie-)voorzitters werden door dit debat juist gesterkt in hun opvatting over wat nu wel of niet 
goede opties zouden zijn. 
 
Tussenbalans 
Op basis van de eerste gespreksronde en de telefonische gespreksronde heb ik de balans 
opgemaakt. De optie verbrede coalitie lijkt mij de meeste kans te maken op ‘een zo breed en 
stabiel mogelijke steun voor een college’.  
 
Vervolgens is het de vraag welke partijen in beeld zijn voor deze optie: 

- het CDA had aangegeven er niet voor te voelen om hieraan deel te nemen; 
- de PvdA had aangegeven dat deelnemen aan de huidige coalitie, gezien de inhoudelijke 

verschillen, naar verwachting te weinig ruimte biedt om in de nog resterende korte tijd 
goede resultaten te realiseren.  
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- D66/GroenLinks had aangeven er zakelijk in te staan vanuit de vraag ‘hoe kunnen we 
zoveel mogelijk van onze standpunten verwezenlijken?’ Mits de huidige coalitie hiervoor 
voldoende ruimte zou bieden, staat D66/GroenLinks open voor deelname; 

- De VVD had aangegeven dat deelname – onder voorwaarden- een optie is. Inhoudelijk 
staat de VVD op meerdere punten dichter bij de huidige coalitie dan andere 
oppositiepartijen. Voor een goede samenwerking is echter meer nodig.   

- De ChristenUnie gaf aan zich constructief op te willen stellen maar deelname voor 
zichzelf – als kleinste fractie – niet de eerste optie te vinden. 

 
Op grond van dit beeld acht ik de kans op succes bij deelname van D66/GroenLinks het grootst. 
Gelet op het zeteltal is daarbij nog een extra partij bij nodig, waarbij ik de ChristenUnie als meest 
kansrijk acht. De combinatie D66/GroenLinks en ChristenUnie versterkt naar mijn inschatting de 
kans op succes, gezien het feit dat er behoorlijke overeenstemming zit tussen de belangrijkste 
speerpunten voor deze twee fracties en er ook op relationeel gebied geen contra-indicaties zijn. 
Een combinatie van VVD met ofwel D66/GroenLinks ofwel ChristenUnie zou deelname voor die 
fracties minder interessant maken op inhoudelijke gronden. De optie om de huidige coalitie uit te 
breiden met D66/GroenLinks, ChristenUnie èn VVD acht ik op grond van de gesprekken minder 
kansrijk. Bovendien is deelname van de VVD naast D66/GroenLinks en de ChristenUnie 
getalsmatig niet nodig.  
 
Ik heb vervolgens de optie ‘verbrede coalitie’ met D66/GroenLinks en ChristenUnie verkend bij de 
betreffende vier fractievoorzitters. Deze bleken open te staan voor een verkennend gesprek. 
Hierna heb ik kunnen concluderen dat deze optie inderdaad kansrijk is, zowel op inhoudelijk, 
personeel als relationeel vlak.  
 
Advies 
Gelet op het voorgaande adviseer ik een poging te doen om een verbrede coalitie te formeren 
van Leefbaar Ridderkerk, SGP, D66/GroenLinks en ChristenUnie.  
 
De inbreng van de fractievoorzitters van de betreffende fracties, gecombineerd met de voors en 
tegens van een ieder bij de andere opties, maakt dat ik geen advies uitbreng over wat er moet 
gebeuren als deze formatie onverhoopt mocht mislukken.  
 
Tot slot 
Ik wil de raad van de gemeente Ridderkerk hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Ik heb het een eer en bijzonder gevonden om als voormalig gemeentesecretaris van Ridderkerk 
op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur van Ridderkerk.  
 
Ik dank op deze plaats de gesprekspartners voor hun openhartigheid in de gesprekken. De 
griffier dank ik voor zijn adviezen voor de aanpak van de verkenning. Ik ben hem daarvoor zeer 
erkentelijk, evenals voor de uitstekende praktische ondersteuning die ik van de griffie heb 
ontvangen.   
 
De verkenner van de gemeente Groningen dank ik voor het voorbeeld dat hij met zijn verslag 
heeft gesteld. Ik heb daar voor wat betreft de opzet van het verslag dankbaar gebruik van 
gemaakt.  
 
 
 
 


