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Aan de fracties van de politieke partijen in de raad van de gemeente Oldebroek. 

 

Rapportage informateur 

Inleiding 

De heer Engbert Jan Ruitenberg, lijsttrekker van de ChristenUnie, heeft mij, na overleg met alle aan 

de raadsverkiezing deelnemende partijen, gevraagd om als informateur op te treden. Mijn taak is te 

verkennen welke samenstelling van het college op breed draagvlak van de gemeenteraad mag 

rekenen. In dit verband ga ik hieronder in op de uitslag van de verkiezingen in Oldebroek en op de 

gesprekken die naar aanleiding van de verkiezingen met de verschillende partijen zijn gevoerd. Ook 

doe ik een voorstel over de thema's die de verschillende fracties hebben ingebracht met het oog op 

een te formuleren programma. 

 

Uitslag raadsverkiezing 

Op woensdag 21 maart 2018 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de gemeenteraad van 

Oldebroek leidde de uitslag tot de volgende zetelverdeling en uitgebrachte geldige stemmen: 

 Zetels 2018 Zetels 2014 Stemmen 2018 Stemmen 2014 

ChristenUnie 7 6 3618 3099 

SGP 4 4 1999 1981 

ABO 3 4 1897 2495 

CDA 3 3 1459 1639 

PvdA 1 1 952 905 

VVD 1 1 610 526 

D66 0 - 347 - 

 

Als we naar deze cijfers kijken, dan valt de winst van de ChristenUnie op (+ 519) en het verlies van 

ABO (-598). VVD (+84), PvdA (+50) en SGP (+18) hebben meer stemmen dan in 2014 op zich verenigd 

en het CDA (-180) minder. D66 deed voor de eerste keer mee en behaalde 347 stemmen. De 

kiesdeler is vastgesteld op 572 14/19 en daar bleef D66 onder.  

De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders voor de verkiezingen was die van 

ChristenUnie, ABO en SGP. Deze partijen hadden in 2014 samen 7575 stemmen. Dat is 71% van het 

totaal aantal uitgebrachte stemmen. In 2018 behalen zij samen 7514 stemmen. Dat is 69% van het 

totaal aantal uitgebrachte stemmen.  

 

Raadsbrede smaak 

In een bijeenkomst met de lijsttrekkers op 8 maart 2018 is gesproken over de opstelling van het 

nieuwe bestuursdocument voor de periode 2018-2022, met waar mogelijk raadsbreed gedragen 

thema’s. Elke fractie heeft in dat kader vijf thema’s voor de nieuwe bestuursperiode genoemd, met 

korte omschrijving van de ambitie. Over deze thema’s is gedebatteerd in een openbare 
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raadsbijeenkomst op 5 april 2018.1 De uitkomst daarvan is bedoeld als richting die door de partijen in 

de raad wordt meegegeven aan de coalitie vormende partijen ten behoeve van het nieuwe 

bestuursakkoord. 

 

Proces 

Na de verkiezingen heeft de lijsttrekker van de ChristenUnie Engbert Jan Ruitenberg het initiatief 

genomen om een eerste gesprek te voeren met alle in de raad gekozen partijen. Zijn fractie ‘hecht 

veel waarde aan goede verhoudingen en samen als raad het beste te zoeken voor Oldebroek.’ Hij ziet 

de opbrengst van de bijeenkomst van 5 april als een mooie aanzet voor ‘het coalitieakkoord met een 

raadsbrede smaak’. 

Ingaande 6 april heb ik samen met raadsgriffier Hans Tabak gesprekken gevoerd met een 

vertegenwoordiging van alle fracties. Daaraan voorafgaand heb ik gesproken met burgemeester 

Hoogendoorn. Al deze gesprekken zijn in een constructieve sfeer verlopen, waarin ons opviel 

hoezeer het belang van Oldebroek als geheel door onze gesprekspartners centraal werd gesteld. Ik 

dank hen voor hun openheid in deze gesprekken. Ook zeg ik uitdrukkelijk dank aan raadsgriffier Hans 

Tabak voor de afspraken die moesten worden gemaakt, de verslaglegging en de steun. 

Gemeentesecretaris Maurits van de Geijn bedank ik ervoor dat hij met zijn organisatie ons heeft 

willen voorzien van een 1e concept tekst voor een bestuursakkoord. Dat concept treft u bij deze 

rapportage aan. Ook is een financieel perspectief voor 2019 en volgende jaren bijgevoegd. Dat 

bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is afgestemd met het zittende college. Het aanvullende deel is op 

mijn verzoek toegevoegd om bij eventuele formatiebesprekingen te betrekken. Het lijkt mij van 

belang te weten welke claims er komende tijd te verwachten zijn die een beroep doen op de 

financiële middelen. Officiële status heeft dat document niet. Dat is voor nu ter kennisneming. 

 

Duiding verkiezingsuitslag 

In de gesprekken met de fracties heb ik een aantal vragen voorgelegd. Wij hebben gesproken over de 

duiding die de gesprekspartners verbonden aan de verkiezingsuitslag, gezien vanuit de eigen partij. 

Vrij algemeen sloten zij allen aan bij de resultaten zoals de feiten die nu laten zien. Partijen die 

stemmen hebben verloren betreuren dat en zoeken naar mogelijke oorzaken. De deelname van D66 

heeft bij andere partijen stemmen weggehaald. ABO erkent het grote verlies aan stemmen en geeft 

als waarschijnlijke verklaringen daarvoor dat het toonaangevende raadslid Huub Verberk halverwege 

afgelopen bestuursperiode met ABO heeft gebroken en het vertrek onlangs van wethouder Lydia 

Groot naar Stede Broec. ABO mist op ongeveer 100 stemmen een vierde zetel, maar ABO heeft het 

beter gedaan dan 8 jaar geleden.  

 

Rol 

Op de vraag welke rol gesprekspartners voor hun partij de komende raadsperiode zien weggelegd, 

was zonder uitzondering het antwoord dat men een constructieve en op de inhoud gerichte rol wil 

spelen in het belang van de hele gemeenschap van Oldebroek. De bespreking van deze vraag liep 

vaak over in de vraag welke coalitie de partijen als de meest wenselijke zien. Gezien de 

                                                           
1 De themabeschrijvingen en het verslag van de bijeenkomst van 5 april zijn beschikbaar via 
www.oldebroek.nl/gemeenteraad. 
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verkiezingsuitslag vinden partijen een vervolg in de samenstelling ChristenUnie-SGP-ABO voor de 

hand liggend.   

Verschillende partijen hechten eraan dat ABO deelneemt aan het college opdat ook het niet 

confessionele deel van de bevolking zich gerepresenteerd voelt in het dagelijks bestuur van de 

gemeente. Van ChristenUnie, SGP en ABO heb ik begrepen dat zij bereid zijn tot collegevorming.  

Elke partij heeft de voor die partij belangrijkste dossiers naar voren gebracht. Geen partij heeft 

aangegeven enig onderwerp dat door een andere partij is aangedragen niet te willen behandelen.  

Ook is gesproken over de vraag of er onderwerpen zijn waarbij een reeds genomen beslissing moet 

worden teruggedraaid. Dat is niet het geval. Wel is aandacht gevraagd voor sommige effecten van de 

kerntakendiscussie. Niet dat op genomen besluiten op voorhand moet worden teruggekomen, wel 

dat er open oog en oor moet blijven bestaan voor eventueel te negatieve effecten daarvan, 

bijvoorbeeld als het voortbestaan van verenigingen in gevaar komt.  

Op voorhand zijn ook geen veto’s ten aanzien van partijen of programma’s uitgesproken.  

De komende periode zullen belangrijke besluiten moeten worden genomen die verder reiken dan de 

eerste vier jaren.  

 

Programma 

Gesproken is over het opstellen van een collegeprogramma. Kan dat op hoofdlijnen of bestaat er een 

wens tot meer detaillering? De belangrijkste thema’s hebben partijen weergegeven. Algemeen luidt 

de visie van de partijen om die op hoofdlijnen uit te werken en niet met een dichtgetimmerd college-

akkoord te komen. Daardoor ontstaat meer ruimte voor de gemeenteraad als geheel, wordt recht 

gedaan aan nieuwe actuele ontwikkelingen die zich kunnen voordoen en wordt een balans gezocht 

met ‘Oldebroek voor Mekaar’, om de kracht van de samenleving te benutten, de dialoog met de 

inwoners, verenigingen en bedrijven aan te gaan en invulling te geven aan overheidsparticipatie.  

 

Advies informateur 

Als stap om te komen tot de samenstelling van het college voor de komende jaren op basis van de 

verkiezingsuitslag en de gesprekken, is mijn advies dat ChristenUnie, SGP en ABO met elkaar het 

overleg aangaan om tot collegevorming te komen.  

U treft hierbij een concept aan van een eerste uitwerking van de door partijen aangedragen thema’s. 

Ik stel u voor om daarvan kennis te nemen en de gelegenheid te baat te nemen om hierover uw 

opmerkingen mee te geven aan de partijen die het overleg met elkaar aangaan. Hen geef ik in 

overweging om een college-akkoord op basis van de ingediende thema’s op hoofdlijnen uit te 

werken, en het ambtelijk opgestelde financieel perspectief daarbij als achtergrondinformatie te 

betrekken.  

 

Kampen, 17 april 2018 

Met vriendelijke groet, 

Bort Koelewijn, informateur 

 


