
Advies van Bernt Schneiders, informateur te Bloemendaal. 

 

19 april 2022 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 1 april ben ik als informateur van start gegaan met de opdracht om op zoek te gaan naar een coalitie, 

die zich inzet voor een stabiel bestuur van een zelfstandig Bloemendaal alwaar goede omgangsvormen in 

de gemeenteraad worden nagestreefd. 

Om aan die opdracht uitvoering te geven heb ik de verkiezingsprogramma’s van de partijen, die in de 

Raad gekozen zijn, bestudeerd. Vervolgens heb ik gesprekken gevoerd met alle fracties. Deze gesprekken 

vonden plaats in de openbaarheid en hadden een plezierig en constructief karakter.  

De gesprekken zijn online via de gemeentelijke site na te beluisteren.  

  

Nagenoeg alle partijen gaven aan dat het functioneren van de politiek en het bestuur in Bloemendaal nu 

echt anders moet. Ingezet moet worden op een sterk verbeterde relatie tussen burger en bestuur, die vooral 

tot uiting komt in een helder en consequent toegepast participatiebeleid. Het bestuur zal meer dan tot nu 

toe het geval was bottom-up en interactief gestalte moeten krijgen. Ook bestaat bij alle partijen de behoefte 

op betere omgangsvormen in de gemeenteraad, die bij kunnen dragen aan het werkplezier en bovenal aan 

betere besluitvorming ten behoeve van de inwoners van de kernen. 

Heldere afspraken hierover zouden naar mijn mening het fundament moeten zijn van een nieuw 

coalitieprogramma, waarbij ik u in overweging geef om dit als titel  “Beter in Verbinding” mee te geven. 

 

Als we vervolgens naar de verschillende programma’s van de partijen kijken en de inkleurende 

gesprekken met de fracties de revue laten passeren, dan zie ik uiteraard verschillen.  

Deze lijken echter niet van dien aard dat ze onoverbrugbaar zijn.  

Met geven en nemen zouden dus coalities van verschillende samenstellingen gesmeed kunnen worden. 

Het streven is om te komen tot een stabiele coalitie. 

Onder stabiel versta ik dat er gerekend kan worden op een ruime getalsmatige steun in de gemeenteraad, 

maar zeker ook op draagvlak bij de partijen die niet aan de coalitie deelnemen. 

Met het oog daarop verdient het aanbeveling om tot een programma op hoofdlijnen te komen.  

Een niet dichtgetimmerd programma op hoofdlijnen geeft ruimte voor inbreng van de niet tot de coalitie 

behorende partijen. Dat bevordert de kans op goede verhoudingen tussen coalitiepartijen en niet-

coalitiepartijen en daarmee de kans op besluiten met een zo breed mogelijk draagvlak. 

 

Het bovenstaande brengt mij tot het advies om een coalitie te onderzoeken die bestaat uit de VVD, D66, 

HvB en GL. Naar mijn mening biedt een dergelijke breed samengestelde coalitie met een ruime 

meerderheid in de gemeenteraad de beste kansen op een stabiel bestuur voor een zelfstandig Bloemendaal 

met goede omgangsvormen in de gemeenteraad. 

 

Indien dit advies wordt overgenomen kan de fase van de informatie als afgerond worden beschouwd en 

kan de formatiefase starten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graag bedank ik Hessel Kruisman van de gemeente Bloemendaal voor de adequate ondersteuning en 

bedank ik alle partijen voor de schriftelijke inbreng en de prettige gesprekken. 

 

Een afschrift van dit advies zend ik aan het college van B&W. 

 

 

 

 

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

 

 

Bernt Schneiders 


