Verslag duidingsbijeenkomst 23 november
Leek, raadzaal
Aanwezig:
Namens de gekozen partijen: Ytsen van der Velde (VZ), Peter Holsappel (CU), Hielke Westra (CDA), KlaasWybo van der Hoek (GL), Rianne Vos (PvdA), Tanja Haseloop (VVD), Harry Stomphorst (Sterk WK), Rogier
van ’t Land (D66), Chris Veeze (50Plus)
Voorzitter: Berend Hoekstra
Namens de griffie: Jan de Jong & Hielke Onnink
Berend Hoekstra
Berend Hoekstra opent de vergadering van de duidingsbijeenkomst.
De voorzitter stelt de partijen voor en geeft aan hoe er op de partijen is gestemd. Daarbij noemt hij de
bijzondere uitschieters zoals dhr. de Jong uit Opende of dhr. Nederveen als lijstduwer van de CU.
VZ Westerkwartier
VZ beschrijft de uitslag als een unieke gebeurtenis. VZ betreurt het opkomstpercentage van 50%, daarom
moet er weer meer vertrouwen in de politiek komen. Succes wordt verklaard door de nauwe betrokkenheid
met de inwoners. In de komende 3 en half jaar moet het vertrouwen in de politiek worden vergroot. Dat
moet leiden tot een opkomstpercentage van 70%.
VZ gaat in op de bijzondere hoeveelheid stemmen van dhr. de Jong. Beschrijft zijn succes door zijn enorme
betrokkenheid en inspanning.
VZ stelt dat er vier gemeentelijke culturen samengaan en de uitdagingen niet makkelijk gaan worden. In
het bijzonder baren de financiën VZ tot zorgen. VZ houdt rekening met onverwachte financiële tegenvallers.
VZ wil aan het eind van deze periode een gezonde financiële situatie. VZ geeft aan al een aantal gesprekken
te hebben gevoerd.
VZ heeft een informateur ingeschakeld. Iedere partij zal een gesprek hebben met de informateur. VZ is
opzoek naar een zo breed mogelijke coalitie. De partij sluit niemand uit.
VZ wil nog niet filosoferen over de coalitie. Met de gesprekken die er reeds zijn geweest zijn is de partij
tevreden.
ChristenUnie
CU is dankbaar voor het vertrouwen en het prachtige resultaat. CU ziet herkenning. CU maakt zich ook
zorgen om het grote hoeveelheid debatten. In debatten heeft de ChristenUnie gezien dat de verschillen
vaak niet groot zijn. De ChristenUnie stelt dat zij een helder geluid heeft gevormd omtrent de 24uurs
economie. Dat heeft zich volgens de partij vertaald in de verkiezingsuitslag.
CU geeft aan dat VZ een kiezer raakt die de traditionele partijen niet raakt.
Blik naar voren: Twee grootste partijen zijn VZ en de CU. Twee verschillende lijnen die dan bij elkaar komen.
Twee verschillende manieren van politiek bedrijven. De partij stelt dat ter wille van het Westerkwartier het
belangrijk is dat we deze lijnen bij elkaar kunnen brengen. De manier van besturen zou best wel wennen
kunnen worden. CU pleit voor een coalitie met een breed draagvlak. De CU wil recht doen aan wat er leeft
in de gemeente, maar heeft ook de verwachting dat het een lastige periode wordt. Cu wil niet gaan voor
een marginale meerderheid, minimaal 4 partijen. Met 4 partijen zijn er nog steeds genoeg verschillende
coalitievormen mogelijk.

CU is voorstander van het inschakelen van een externe informateur. Afhankelijk bij de gekozen route zijn
daar ideeën voor.
CDA
Het CDA feliciteert de winnende partijen en de overige partijen die tevreden zijn met het behaalde
resultaat. De partij vindt de uitslag lastig te analyseren. De uitslag levert voor het CDA 5 zetels op in de raad.
Het is niet de uitslag waarop was gehoopt, maar als 3e partij geeft het wel aan dat het CDA ertoe doet.
Het CDA refereert aan een interview vandaag in de Trouw met de directeur van zijn landelijk WI1. Het CDA
kent een traditie van compromissen en verzoening, daarin is het CDA een middenpartij.
Volgens het CDA waren er in debatten en verkiezingsprogramma’s weinig verschillen. De uitslag
rechtvaardigt een zoektocht naar een brede coalitie waarin VZ het voortouw neemt. Het CDA hecht aan het
belang dat alle partijen gehoord worden. Overlappende thema’s moeten besproken worden zodat ook niet
coalitiepartijen zich gehoord voelen. De partij wil starten met een informatieronde om te kijken welke
mogelijkheden de partijen zien. Het is van belang dat 2 januari er een coalitieakkoord op hoofdlijnen ligt,
die ruimte laat aan de samenleving voor de verdere invulling. Dit kan georganiseerd worden door een
motiemarkt.
GroenLinks
GroenLinks begint ook over het lage opkomstpercentage. Volgens GL is de opkomt helaas laag, maar hoger
dan bij andere herindelingsverkiezingen. De tweede opmerking is een persoonlijke opmerking. De
lijsttrekker is ontroerd door de campagne. GL is trots op de door haar gevoerde campagne en de campagne
van andere partijen. Nog nooit zo hard campagne gevoerd. Er is grote waardering en bewondering voor de
campagne van VZ, daarnaast heeft de partij het zelf ook erg goed gedaan. GL benadrukt ook de hoeveelheid
voorkeursstemmen. GroenLinks merkt op dat zij en van de weinige partijen is die ook daadwerkelijk meer
stemmen heeft gekregen. Daarnaast enige partij die bestuursverantwoordelijkheid heeft gedragen en
gegroeid is.
GL ziet een heleboel opties voor een mogelijke coalitie. De drie grootste partijen hebben opgeteld
voldoende zetels voor een meerderheid. De vierde partij wordt gezien als het vijfde wiel aan de wagen,
daardoor vervlakt het profiel van het coalitieakkoord. Dit vraagt om goede afspraken. Verder wil de partij
goede afspraken maken over klimaat.
Het nieuwe college moet volgens GroenLinks niet te intern gericht worden. Zij pleit voor een
opensamenleving die innovatie toelaat.
In tegenstelling tot de eerdere partijen ziet GroenLinks wel verschillen. De onderliggende waarden tussen
partijen verschillen wezenlijk. Daarin ziet GroenLinks problemen als het spannend wordt, bijvoorbeeld bij
bezuinigingen.
Als het aan GroenLinks ligt komt er een informateur wat leidt tot een college akkoord dat ruimte laat aan
de raad. De partij ziet een raadsprogramma niet zitten, maar een raadsagenda wel.
PvdA
De PvdA feliciteert de grotere partijen. Als 5e partij neemt zij een afwachtende houding aan. De PvdA is
bereid plaats te nemen in de coalitie als het programma voldoende ruimte biedt voor haar sociale geluid.
VVD
De VVD ziet voornamelijk een landelijke trend in de opkomstpercentages en de uitslag. De VVD ziet een
grote uitdaging. Het DNA moet volgens de partij goed in beeld blijven. Dat vraagt om een breed college
waar zoveel mogelijk inwoners zich in herkennen. De VVD heeft haar kiezers belooft dat ze het liefs vanuit
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het college verantwoordelijkheid nemen. Die intentie bestaat nog steeds. Volgens de VVD ligt de bal bij VZ
dus wacht de partij de ontwikkelingen af.
Sterk
Sterk Westerkwartier is heel blij met het resultaat van 2 zetels. Sterk is een lokale partij maar staat open
voor invloeden van buiten zoals GL dat denkt wellicht niet te kunnen zien. Sterk WK vindt het betrekken
van burgers bij de politiek heel belangrijk. Mensen moeten zich weer meer betrokken voelen bij de politiek.
De partij vindt dat we met elkaar de kans hebben om er een mooie gemeente van te maken. De partij staat
open voor een plek in de coalitie. Wenst VZ in de coalitievorming veel succes. De partij hoopt op een brede
coalitie die op draagvlak in de bevolking kan rekenen.
D66
D66 wil ook als kleine fractie het verschil maken. D66 gaat voor een groot en breed college gezien de
legitimiteit in combinatie met de opkomst. D66 ziet de mogelijkheid van een raadsakkoord naast het college
akkoord, want samen maken we het Westerkwartier. Aldus de verkiezingsslogan van de partij.
50Plus
Het is de eerste keer dat 50Plus mee doet in een Groningse gemeente. De partij vraagt zich af hoe ze die
zetel hebben gehaald. 50plus ziet meer overeenkomsten dan verschillen. De partij is trots de senioren
doelgroep te mogen vertegenwoordigen. 50Plus gaat verder niet in op de coalitievorming en welke rol zij
voor zichzelf ziet weggelegd.
Berend Hoekstra
Dhr. Hoekstra vat globaal samen dat een aantal partijen pleiten voor een informateur, aantal voor een
brede coalitie en aantal voor een programma op hoofdlijnen. Hij merkt op dat er instemming is om eerst
deze opties te onderzoeken.
Er is geen behoefte aan een tweede termijn en daarbij eindigt de bijeenkomst om 16:51.
Opgesteld door Hielke Onnink

