
EINDVERSLAG INFORMATIEFASE GEMEENTE 
OPMEER 

Rapportage naar aanleiding van de opdracht die op 18 maart jl. is vastgesteld door 

de lijsttrekkers bij de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Opmeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rog 

Opmeer, woensdag 6 april 2022 

 



 

Geachte lijsttrekkers, 

 

Met dit verslag geef ik gevolg aan de opdracht die u formuleerde op 18 maart jl. om 

een advies uit te brengen over de best werkbare coalitie na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. 

 

Aanpak  

 

Op 25 maart jl. heb ik verkennende gesprekken gevoerd met de zes lijsttrekkers en 

zes secondanten van de partijen die gekozen zijn in de gemeenteraad van Opmeer. 

In deze gesprekken heb ik partijen gevraagd een duiding te gegeven van de uitslag 

van de verkiezingen en inhoudelijke punten voor een coalitieakkoord 

geïnventariseerd en eventuele breekpunten verkend. Ook heb ik gesproken over de 

onderlinge relatie tussen partijen en de bestuurlijke stabiliteit van mogelijke coalities. 

Daarbij heb ik gevraagd naar de bereidheid tot deelname aan een college, inclusief 

de bereidheid en mogelijkheid een wethouders kandidaat te leveren. 

Vanzelfsprekend heb ik partijen ook bevraagd naar de coalitie van hun voorkeur, 

alsmede naar een alternatief. Van de gesprekken zijn door de griffie gespreks-

verslagen gemaakt, die zijn geaccordeerd door de partijen. Deze verslagen zijn 

gemaakt ten behoeve van dit eindverslag en alleen beschikbaar voor de griffie en de 

(in)formateur.  

 

Opbrengst eerste gespreksronde informatiefase 

De verkennende gesprekken zijn in een open en constructieve sfeer verlopen. Een 

veelheid aan inhoudelijke onderwerpen is daarbij de revue gepasseerd. In bijna alle 

gesprekken kwamen woningbouw, de integrale kind centra, het recycletarief, de 

onroerendzaakbelasting, het HOSV terrein en het sociaal domein als belangrijke 

punten naar voren om op te nemen in een coalitieakkoord. Alle partijen willen komen 

tot een meerderheidscoalitie en allemaal geven zij aan programmatische 

samenwerking te willen zoeken met de overige raadsfracties, waarbij velen de wens 

uitspreken om te komen tot een raadsakkoord. Alle partijen willen zelf deelnemen 

aan de meerderheidscoalities van hun voorkeur. Sommige partijen hebben daarbij 

aangegeven zelf echter geen wethouders kandidaat te (kunnen) leveren. De 



 

bestuurlijke stabiliteit en de samenwerking in de coalitie en tussen college en raad 

werd vaak genoemd als aandachtspunt voor de komende onderhandelingen. In de 

gesprekken kwam een grote variëteit aan partijencombinaties als eerste of tweede 

voorkeur ter tafel. Slechts twee partijencombinaties konden rekenen op steun van 

alle drie de betreffende partijen.  

Extra ingelaste gespreksronde  

Omdat slechts twee partijencombinaties uit de eerste verkenningsronde op steun 

konden rekenen van alle drie de betreffende partijen heb ik op 30 maart jl. een 

tweetal extra gesprekken belegd om een beter beeld te krijgen over hoe kansrijk de 

samenwerking tussen die partijen zou zijn. Het eerste gesprek met de fracties van 

CDA, VVD en PvdA/GroenLinks, het tweede gesprek met de fracties van CDA, 

PvdA/GroenLinks en Lokale Partij Opmeer. Ook deze gesprekken vonden plaats in 

een goede sfeer, waarin inhoud, relatie en de eventuele vertegenwoordiging in (en 

samenwerking met) het college centraal stonden. 

Advies  

Op basis van de uitkomst van de verkennende gesprekken en de uitgesproken 

coalitie voorkeuren, adviseer ik om formatie gesprekken te starten tussen CDA, VVD 

en PvdA/GroenLinks. Alle drie de betrokken partijen zijn bereid en in staat een 

wethouder te leveren, waardoor bestuurlijk ‘commitment’ aan het programma en een 

gelijk speelveld tussen de coalitiepartijen is geborgd. Hoewel er een aantal 

inhoudelijke verschilpunten op tafel ligt, acht ik een programmatisch akkoord tussen 

deze partijen zeer haalbaar. Niet in de laatste plaats omdat ik in het gesprek tussen 

deze drie partijen waarnam dat zij verschillen willen overbruggen en gericht zijn op 

samenwerking, heldere procesafspraken en bestuurlijke stabiliteit. Ik geef de 

betrokken partijen in overweging om in de loop van de formatiefase ook de 

raadsfracties die geen deel uitmaken van de beoogde coalitie, te betrekken bij de 

totstandkoming van een programmatisch akkoord, zodat het programma op breed 

draagvlak in de raad kan rekenen.  

Ik dank alle betrokkenen voor het vertrouwen en hun inbreng in de 

informatiegesprekken. Graag wil ik de griffie hartelijk bedanken voor hun 



 

ondersteuning. Met de lijsttrekkersbijeenkomst en de publicatie van dit eindverslag 

beschouw ik de informatieopdracht als afgerond. 

Michel Rog 

Opmeer, woensdag 6 april 2022 
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