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Inleiding 

Coalitievorming is vormvrij, er zijn geen regels voor. Uitgangspunt is dat er een gemeentebestuur 

komt dat gedragen wordt door (een meerderheid van) de raad en dat er een richting gekozen wordt 

voor het beleid. Meestal gebeurt dat door een document vast te stellen waarin onderwerpen en/ of 

een planning staan opgenomen dat als basis dient voor het beleid in die raadsperiode. 

 

Er zijn ook geen regels voor de rol van de griffie bij coalitievorming. De griffie is er ter ondersteuning 

van de raad en van alle raadsleden. Er kan derhalve ook een beroep op de griffie gedaan worden 

door een groep uit de raad die van plan is een coalitie te vormen. Dat neemt niet weg dat de griffie 

er op dat moment ook nog steeds is voor fracties en raadsleden die niet worden betrokken bij 

coalitievorming. 

 

Het hebben van enige duidelijkheid over de (verwachte) rol bij de coalitievorming is nuttig voor de 

griffie, de organisatie en de overige betrokkenen die al druk bezig zijn met de voorbereidingen op de 

verkiezingen. Mochten er concrete ideeën/ wensen leven bij het presidium, dan horen wij dat al 

graag. Dan nog steeds is het natuurlijk aan de partij(en) die straks aan zet zijn. Het zou natuurlijk 

kunnen dat dat (deels) dezelfde partij(en) zijn als de partijen die nu vertegenwoordigd zijn in het 

presidium.  

 

De rol van de griffie 

Er kan wel geschetst worden waar de griffie in principe wel en niet voor is. De griffie kan sowieso de 

organisatorische zaken regelen, zoals vergaderlocaties en bijbehorende faciliteiten. De griffie kan ook 

ondersteunen bij het maken van afspraken en planningen. Ook kan de griffie een rol spelen in de 

communicatie. Als er een stand van zaken richting de raad moet worden gecommuniceerd of er een 

(extra) raad moet worden georganiseerd, kan de griffie daarbij worden ingezet. Wat verder tot het 

takenpakket hoort van de griffie bij de coalitievorming, ligt bij de nieuw gekozen raad ofwel een 

meerderheid daarvan. 

 

Gelet op de onafhankelijke positie is het niet de bedoeling dat de griffie een inhoudelijke rol speelt 

tijdens de coalitievorming. 

 

Voorafgaand aan de verkiezingen  

21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt bekend welke fracties en welke 

raadsleden vertegenwoordigd zijn in de nieuwe raad. Op vrijdag 23 maart is de zitting van het 
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hoofdstembureau waar de uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld. Waarschijnlijk wordt er dan 

al druk met elkaar gesproken over mogelijke coalities of over de mogelijkheid om de huidige coalitie 

voort te zetten. Het is gangbaar dat de grootste partij het voortouw neemt bij de coalitievorming. 

 

Wat betreft de procedure die volgt, is het dus even afwachten wat er gebeurt. Tenzij het mogelijk is 

gebleken daarover van tevoren afspraken te maken. In sommige gemeenten spreken de partijleiders 

van de deelnemende politieke partijen al voor de verkiezingen af hoe het proces zal verlopen. Als 

daar behoefte aan blijkt te zijn, kan de griffie daar een rol in spelen. De griffie initieert contact 

hierover met de partijen die deelnemen aan de verkiezingen.  

 

Eerste bijeenkomst na de verkiezingen 

Na de verkiezingen gaat men met elkaar kijken welke coalities er mogelijk zijn en welke 

overeenkomsten en verschillen er zijn in de standpunten. In principe neemt de lijsttrekker van de 

grootste partij het initiatief.  

 

Er moeten na de verkiezingen antwoorden komen op vragen als: is het nodig om een (externe) 

informateur te benoemen? Komt er een raadsakkoord of een coalitieakkoord? Tijdens de 

Begrotingsraad is door meerdere partijen uitgesproken te streven naar een raadsakkoord. Dat zou 

betekenen dat er geen coalitieakkoord komt maar een document dat door de raad tot stand wordt 

gebracht, besproken en vastgesteld. Het is handig er van tevoren bij stil te staan of het bij een 

raadsakkoord nodig en/ of gewenst is dat alle partijen daar mee kunnen instemmen. 

 

Om dit alles een goede aanvang te laten hebben, zou het logisch zijn om vlak na de verkiezingen een 

bijeenkomst te hebben waarin alle in de raad vertegenwoordigde partijen aanwezig zijn. In sommige 

gemeenten vindt er zelfs daags na de verkiezingen een plenaire raadsvergadering plaats om de 

verkiezingen te duiden. In andere gemeenten wordt er gekozen voor een bijeenkomst voor alle 

fractievoorzitters. Maar wat ook regelmatig voorkomt, is dat de grootste partij ervoor kiest een 

persmoment te initiëren waarin zij toelichten hoe ze verder willen en met wie.  

 

De griffie onderhoudt na de verkiezingen contact met de gekozen partijen en zal nadrukkelijk contact 

hebben met de grootste partij om het te hebben over de weg die gevolgd zal worden.  

 

Gesprekken met partijen 

Vervolgens vinden de gesprekken plaats. Waar is men het over eens? Waarover niet? Zijn er partijen 

die andere partijen uitsluiten? Hebben partijen breekpunten? Deze gesprekken kunnen heel snel 

gaan maar kunnen ook stroef verlopen. Als er inderdaad wordt aangestuurd op een raadsakkoord, is 

de aanvliegroute in principe een iets andere dan als er wordt aangestuurd op een coalitieakkoord. 

 

De rol van de griffie kan daarbij een wat grotere zijn dan bij een coalitieakkoord. Het gaat immers 

om een akkoord van de hele raad, niet van een deel daarvan. Of het mogelijk is om met een 

raadsakkoord te komen dat door alle partijen gedragen wordt, moet blijken.  

 

In veel gemeenten komt er na de eerste ronde een tweede ronde met partijen waar in de eerste 

ronde de meeste ‘klik’ mee is. Deze gesprekken moeten leiden tot een coalitie. Uitgangspunt is dat er 

een gemeentebestuur komt dat gedragen wordt door (een meerderheid van) de raad en dat er een 

richting gekozen wordt voor het beleid. Dat kan zo gedetailleerd als men wil. Dat kan over inhoud 

gaan maar ook over procedurele zaken zoals bijvoorbeeld de gewenste in te stellen commissies. Er 

zijn er nu drie: Grondgebied, Samenleving en Bestuur en Middelen. Is het bijvoorbeeld een 

mogelijkheid om op twee raadscommissies over te stappen? 

  

In sommige gemeenten wordt een afgevaardigde van de griffie gevraagd aanwezig te zijn bij (een 

deel van) de coalitieonderhandelingen. Soms wordt het op prijs gesteld als de griffie helpt met het 
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vergelijken van de verkiezingsprogramma’s. Als die behoefte er is, staat de griffie er welwillend 

tegenover.  

 

In de Begrotingsraad werd een zogenaamd ‘zakenkabinet’ als mogelijkheid genoemd. Dat betekent 
dat de (vak)wethouders niet persé vanuit de partijen zelf komen. Als daar breder behoefte aan is, 

kan dat natuurlijk. Maar vrijwel altijd worden de wethouders voorgedragen door de partijen die met 

elkaar een coalitie vormen en een meerderheid qua zetelaantal hebben. 

 

Het is ‘handig’ om ook de burgemeester op een manier te betrekken bij/ op de hoogte te houden van 

de totstandkoming van de coalitie. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de raad 

en heeft een bevorderende rol als het gaat om de onderlinge samenwerking. De burgemeester hecht 

aan integriteit en is voornemens al voor de verkiezingen het initiatief te nemen richting de politieke 

partijen om het onder andere te hebben over de screening van kandidaat wethouders.  

 

Als er behoefte is aan informatie en/ of ondersteuning dan hoort de griffie dat graag. Als er grote 

zaken uitgezocht of doorgerekend moeten worden, is het handig om ook de secretaris – als hoofd 

van het ambtelijke apparaat - op een manier te betrekken bij/ op de hoogte te houden van de 

totstandkoming van de coalitie. 

 

Presentatie raads-/ coalitieakkoord en kandidaat wethouders 

Dan komt het moment dat er een raads-/ coalitieakkoord ligt en er overeenstemming is over de voor 

te dragen wethouders. Conform de Gemeentewet (artikel 36) moeten er in Bloemendaal minimaal 

twee wethouders zijn en mag Bloemendaal maximaal vier fulltime of vijf parttime wethouders 

aanstellen (max. 4,4 fte).  

 

Er staat op 26 april 2018 een raadsvergadering gepland. Mocht de coalitie dan rond zijn, dan kunnen 

op die datum ook het raads-/ coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders worden 

geagendeerd. Dat kan ook op een eerder of later moment. 

 

Na de vaststelling van het raads-/ coalitieakkoord gaat de organisatie ermee aan de slag. Er komt 

een college(werk)programma; een document waarin uitvoering gegeven wordt aan de gekozen 

richting van beleid. 

 

 

  


