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Inleiding 

 
Op woensdag 21 maart 2018 vonden de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaats.  
 
Deze verkiezingen leidden tot de volgende zetelverdeling in de raad:  
 

LVR    9     

GL    7   

CDA    5   

DS     3   

VVD                2 

D66     2 

SP     1 

SPR     1 

DENK    1 

Totaal              31 
 
De leden van de nieuwe raad zijn op 29 maart 2018 beëdigd. Voor alle 31 raadsleden ligt er 
de belangrijke taak om de stad op een daadkrachtige, constructieve en integere manier te 
besturen. 
 
Na de verkiezingen is het aan de gekozen partijen om een coalitie te vormen. Om een coali-
tie te vormen die kan bogen op een meerderheid in de raad zijn in Roermond minimaal 16 
zetels nodig.  
 
Partijen die niet tot de coalitie toetreden, vormen de oppositie. Coalitie en oppositie zijn 
beiden belangrijk.  
 
De coalitie maakt een coalitieakkoord waarin de afspraken en ambities voor de komende 
vier jaar worden vastgelegd. De coalitiepartijen dragen de wethouders voor die samen met 
de burgemeester het dagelijks bestuur van de stad vormen. De oppositie volgt zaken kritisch, 
maar constructief en houdt de coalitie daardoor scherp.  
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Plenaire bijeenkomst 
 
 
Op zaterdag 24 maart 2018 was er in de Oranjerie een openbare bijeenkomst waarbij alle 
negen in de raad verkozen partijen hun visie konden geven op de verkiezingsuitslag en de 
gevolgen die deze uitslag in hun ogen zou moeten hebben. Tijdens deze bijeenkomst is aan 
GroenLinks gevraagd een informateur te leveren. Ik heb toegezegd deze rol op me te willen 
nemen.  
 
Partijen hebben mij de opdracht meegegeven om de volgende vragen te onderzoeken:  
1. Is voortzetting van de huidige coalitie mogelijk? 
2. Wat is de inbreng van de fractie t.b.v. een constructieve samenwerking in verbinding 

met elkaar? Oppositie en coalitie. 
3. Gezien de grootte van Roermond en de extra door het rijk toegevoegde taken, denk aan 

de 3D’s en omgevingswet; wat is volgens u een compact college? 
 
 

Gesprekken met de vertegenwoordigers van alle negen in de raad 
verkozen partijen 
 
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart 2018 heb ik gesproken met alle negen partijen. Het wa-
ren zonder uitzondering prettige en constructieve gesprekken waarbij alle gespreksdeelne-
mers lieten blijken het beste voor te hebben met Roermond.   
 
Alle partijen kregen op dinsdag 3 april een A4 met het verslag van hun gesprek. Uiterlijk 
woensdag 4 april hebben partijen aangeven of men instemde met het verslag of aangegeven 
welke wijzigingen men wenste. Met partijen heb ik afgesproken dat de gespreksverslagen 
niet openbaar worden gemaakt en ook niet aan andere partijen worden verstrekt.  
 
Zeven van de negen partijen pleiten voor deelname van de eigen partij aan een coalitie.  
Niet iedereen wil echter met elkaar in eenzelfde coalitie. (Eén van de zeven partijen wil on-
der voorwaarden deelnemen zonder een wethouder te leveren.) 
Twee partijen zien in eerste instantie geen rol voor zichzelf weggelegd, maar als daar be-
hoefte aan mocht zijn is deelname voor hen bespreekbaar. Echter alleen aan een “linkse” 
coalitie en alleen als partijen ook een (parttime) wethouder mogen leveren. 
 
Het verlenen van gedoogsteun is voor geen van de partijen een optie.  
 
Na de eerste ronde gesprekken heb ik besloten met iedere partij nog een tweede kort aan-
vullend gesprek te hebben. Dit om bijzondere en mogelijk verstrekkende ideeën en sugges-
ties verkregen tijdens een van de gesprekken, uiteraard met toestemming van de partij, te 
delen. Deze aanvullende informatie heeft voor geen van de (overige) partijen aanleiding ge-
geven tot het wijzigen van het eerder ingenomen standpunt. 
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Met één partij is vanwege ziekte van de deelnemer geen (tweede) gesprek meer gevoerd. 
Op basis van de input van het eerste gesprek kon echter worden geconcludeerd dat de ver-
kregen informatie niet zou leiden tot verandering van het ingebrachte. 
 
Het uitgangspunt was te onderzoeken of de huidige coalitie voortgezet kan worden. Daar-
naast zijn de mogelijkheden van verbinding onderzocht. Deelname aan een coalitie was 
daarbij  niet per se de opdracht. Er is daarnaast extra aandacht geweest voor de positie van 
de grootste partij. Tijdens alle gesprekken is hierover gesproken. 
 
Een meerderheid van de negen partijen spreekt zich uit voor het vormen van een coalitie 
van de partijen GroenLinks, CDA, DS en D66. 
 
Met betrekking tot de VVD wordt door de partijen die zich uitspreken voor een coalitie van 
GroenLinks, CDA, DS en D66  opgemerkt dat de houding van de VVD zowel voor de verkie-
zingen, als ook tijdens de plenaire vergadering niet  leidt tot de conclusie dat ze vol overtui-
ging kiezen voor deelname aan de beoogde coalitie. 
 
Draagvlak om een coalitie te vormen met de grootste partij (LVR) ontbreekt. 
Tijdens de gesprekken wordt gerefereerd aan: 

1. Inhoudelijke verschillen. 
2. Andere bestuurscultuur. 
3. Hetgeen is uitgesproken tijdens de raadsvergadering op 8 september 2016. 
4. Het in de praktijk niet onderschrijven van de gedragscode en er niet naar handelen 

 
Dit laat onverlet dat alle partijen de wens uitspreken om samen te werken aan een betere 
sfeer en aan verbinding met elkaar. Bewezen verbeterde verhoudingen moeten leiden tot 
meer vertrouwen over en weer. 
 
 
Met betrekking tot de laatste vraag in de opdracht over de compactheid van het college kan 
worden gesteld dat een meerderheid van alle partijen niet het aantal wethouders of fte als 
uitgangspunt neemt, maar vooral de ambitie en de opdracht voor het nieuwe college. Als 
richtlijn worden vijf wethouders en vijf fte genoemd door meerdere partijen. 
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Conclusie 
 
Coalitie 
Op basis van de gesprekken met alle negen verkozen partijen in de raad van de gemeente 
Roermond, adviseer ik om de formatieronde te starten met de partijen  GroenLinks, CDA, 
DS en D66. Deze partijen vormen de kern van het vorige college en hebben de afgelopen vier 
jaar bewezen samen een integer, betrouwbaar en stabiel bestuur te zijn. Al deze partijen 
hebben voor de verkiezingen uitgesproken door te willen met de ingezette verandering. 
 
Alle andere partijen worden uitgenodigd om inhoudelijke punten aan te leveren, die zo mo-
gelijk door de beoogde coalitie zullen worden meegenomen in het coalitieakkoord.  
 
 
 
Verbinding 
 
Tijdens de gesprekken zijn door partijen, vaak verstrekkende, handreikingen gedaan om te 
komen tot verbinding. Soms ging dit samen met de wens om tot de coalitie toe te treden. Dit 
laatste zal niet voor alle partijen werkelijkheid zijn. Desondanks spreekt iedereen de wens uit 
om te komen tot normale verhoudingen.  
Ik adviseer alle negen partijen van de gemeenteraad om een ‘coalitie van verbinding’ in te 
stellen en per partij hiervoor een lid af te vaardigen. Samen kan er gewerkt worden aan een 
programma van verbinding en goede samenwerking. 
 
 
Compact college 
 
Alle partijen geven aan de opdracht en het ambitieniveau van het college als uitgangspunt te 
nemen en niet het aantal wethouders of de fte’s. Als richtlijn wordt door enkele partijen  5 
wethouders en 5 fte genoemd. Mijn advies in om deze uitgangspunten over te nemen. 
 
 
 
 

 
“Als wij met z’n allen in staat zijn, op wat voor manier dan ook, constructief samen te 
werken, niet te polariseren, maar te verbinden, en dat durven uit te spreken, ook naar 
de mensen op straat, dan komt het goed met Roermond en dan weet ik zeker dat we 
over vier jaar niet meer gesprekken hebben over personen, maar over de juiste in-
houd.” 
Marianne Smitsmans- Burhenne 
 

 
 


