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

Oldebroek, 10 april 2014. 

 

Geachte dames en heren, 

Na uw eigen eerste gespreksronde naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 19 maart hebt u mij 

op 28 maart gevraagd als informateur. Mijn opdracht was het onderzoeken of een combinatie van 

ChristenUnie-ABO voldoende draagvlak heeft, of dat een bredere coalitie van ChristenUnie-ABO-SGP 

meer voor de hand ligt, zoals ook staat genoemd in het verslag van 28 maart van uw eigen 

besprekingen. 

Vanuit deze opdracht ben ik aan de slag gegaan en heb ik tot en met gisteren gesprekken gevoerd, 

waarbij ik alle partijen gesproken heb. De gesprekken zijn in goede sfeer verlopen en ik dank de 

woordvoerders voor hun openhartigheid. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt, die een 

vertrouwelijk karakter hebben en alleen voor de betreffende gespreksdelegatie zijn bestemd. 

Daarnaast heb ik naar aanleiding van de gesprekken tussendoor contact gezocht met sommige 

gesprekspartners om bepaalde opmerkingen verhelderd te krijgen of mijn commentaar op gemaakte 

uitspraken te geven. 

Een terugkerend geluid in de besprekingen over wat een nieuwe coalitie zou moeten kenmerken, 

waren de termen vertrouwen, stabiliteit en gelijkwaardigheid. Uitgesproken is dat ABO deel van de 

nieuwe coalitie zou moeten uitmaken, om recht te doen aan de uitslag van19 maart en voor een zo 

breed mogelijke afspiegeling van de Oldebroekse samenleving. 

De combinatie ChristenUnie-ABO met 10 zetels in de raad wordt in meerderheid als te smal gezien, 

met name in een tijd dat de gemeente blijvend voor flinke uitdagingen wordt gesteld, bijvoorbeeld 

ten aanzien van het sociaal domein en de financiën. Voor de ChristenUnie is de SGP in de afgelopen 

periode een betrouwbare partner gebleken. Alle drie genoemde partijen hebben op 19 maart in 

stemmenaantal gewonnen, waarbij ABO zelfs een zetel erbij gekregen heeft. Dit bracht mij 

vervolgens bij de bredere optie van ChristenUnie-ABO-SGP. Gisteren is gebleken dat deze drie 

partijen de uitdaging samen willen aangaan en een college willen vormen. Zij zien dit met voldoende 

vertrouwen tegemoet, uitgaande van onderlinge gelijkwaardigheid, zodat stabiliteit verwacht mag 

worden. 

Het vorenstaande betekent dat nu de fase van de formatie aanbreekt, waaraan ik mede mijn aandeel 

als formateur mag leveren. Het voornemen is om de komende weken voortvarend te werken aan de 

inhoud van een bestuursakkoord, de portefeuilleverdeling en de bemensing van de 

wethoudersposten. U zult worden geïnformeerd over de voortgang en uiteraard het eindresultaat. 

Ik dank de partijen voor het in mij gestelde vertrouwen als informateur en zie het verdere proces met 

vertrouwen en enthousiasme tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Erris Zandbergen, informateur. 

 


